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20.30   GUNS AKIMBO
★★★  [RTL 7]
[GB 2019]   Actiekomedie  . Regie: 
Jason Lei Howden.   Met: Daniel 
Radcliff e, Samara Weaving e.a.  
Miles wordt plots door dubieuze 
� guren ontvoerd. Als hij ont-
waakt ziet hij dat er aan zijn 
handen pistolen zijn vastge-
schroefd. Hij wordt gedwongen 
mee te doen aan een spel op 
leven en dood dat live wordt 
gestreamd.   

   20.30   JUST GO WITH IT
★★  [SBS 9]
[VS 2011]   Komedie  . Regie: Dennis 
Dugan.   Met: Adam Sandler, Jenni-
fer Aniston e.a.   Plastisch chirurg 
Danny (Adam Sandler) vertelt 
zijn droomvrouw dat hij nog 
getrouwd is, maar dat de schei-
ding bijna rond is. Hij vraagt 
zijn assistente zich voor te doen 
als zijn aanstaande ex-vrouw.   

   22.00   VICTORIA & ABDUL
★★★  [Net 5]
[GB 2017]   Drama  . Regie: Stephen 
Frears.   Met: Judi Dench, Ali Fazal 
e.a.   In 1887 zit koningin Victo-
ria (Judi Dench) vijftig jaar op 
de troon. Abdul Karim reist 
vanuit India naar Engeland om 
mee te werken aan de voorberei-
dingen van de festiviteiten. Het 
klikt tussen de koningin en 
hem.   Zie pag. 32-33. 

   22.45   WE’RE THE MILLERS
★★★  [SBS 9]
[VS 2013]   Misdaadkomedie  . Regie: 
Rawson Marshall � urber.   Met: 
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis e.a.  
Drugsdealer David (Jason 
Sudeikis) moet een camper vol 
drugs over de Mexicaanse grens 
smokkelen. Om niet op te vallen 
doet hij zich met stripper 
Rose en twee tieners voor als 
kamperend gezinnetje.     

Een nieuwe Inge de Bruijn of Pieter 
van den Hoogenband mag dan nog 
niet zijn opgestaan, er is geen reden 
voor pessimisme. “Nederland is een 
klein zwemlandje. We hebben het altijd 
van een paar toppers moeten hebben, 
die camoufl eerden veel. Zwembonds-
coach Mark Faber is hoopvol dat er 
weer wat aankomt, maar dat zijn zwem-
mers die nog niet op onze radar staan.” 
Voor Vriesema wordt dit WK hoe dan 
ook een van de hoogtepunten van het 
jaar. “Zwemmers zijn, in tegenstelling 
tot veel andere sporters, erg toegankelijk. 
Ze vinden het leuk als we er zijn, 
omdat ze minder in de belangstelling 
staan.” En als er geen successen zijn, 
is dat geen probleem. “Nederlagen 
zijn misschien nog wel mooier dan 
overwinningen. Daarin zit dramatiek 
en meer diepte. Als iemand goud wint, 
is het al snel: ‘Ik kan het niet geloven!’ 
Journalistiek gezien is dat minder 
interessant.”

Hoe staat onze nationale zwem-
ploeg ervoor? Dat is de vraag, 
zeker bij de vrouwen, nu Ranomi 

Kromowidjojo en Femke Heemskerk 
zijn gestopt. “Ik ben heel benieuwd”, 
zegt Vriesema, die op de WK zwemmen 
in Boedapest de zwemmers zal bevragen 
over hun prestaties, terwijl Jeroen 
Grueter het commentaar doet en Henry 
Schut en Johan Kenkhuis in de studio 
de analyses voor hun rekening nemen.
Vriesema: “Marit Steenbergen kreeg 
het stempel van Ranomi’s opvolgster, 
maar dat werkte verlammend. Ze heeft 
daarnaast veel blessures gehad. Kira 
Toussaint bewees op de rugslag dat ze 
meekan, maar is beter op de korte baan. 
Het zou me verassen als ze medailles 
pakken.” 
Over de medaillekansen van de mannen 
is hij minder somber. “Arno Kamminga 
is na zijn twee zilveren medailles op de 
Olympische Spelen een grote kans-
hebber. Hij is een heel professionele 
jongen met wie we voorlopig vooruit 
kunnen.” 

‘Nederland is een klein zwemlandje’
Volop zwemmen op tv deze week, met de wereldkampioenschappen 

in Boedapest. Verslaggever Martin Vriesema is erbij namens de NOS. 
‘Arno Kamminga is een grote kanshebber.’
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